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Aus aller dielt.
(fipcrauto^Hongrcfie:

19. SBeltfongreß in Tanjig, 28. Ruli bis 4. Auguft.
18. Teutfd)er fianbeSfongrefe ftöln.
18. ©dtifcher ilanbeSfongreß Stjelten^am » Spa,

14.—19 April.
3. 9fieberlänb.£anbe$fongreßi>arlem, 28.—29.9Aai.
7. Cfterr. £anbeSfoitgreß 2Bien, 4 .-6 . Runi.

„RnnSbrurfcr 'Jfadiridjten" (national) in bei 
Kummer oont 2. ©iärj l. 3 .: „Tie ihkbrbcil über 
Siiölirol, 1918—1926." Rufammengefiellt auf 
©ruttb oertrauenswürbiger Urfunben unb oer* 
bürgter Xatfachen oon £>ans Ringel !er ,  Süb 
tiroi. — Tie 51 Seilen ftaxfe Trurffthrift beginnt 
mit bei (SJefchichte SübtirolS nnö enbet mit bet 
Angelegenheit Tr. Aolbitt. Auf 333unfd) brl 58er* 
TaffetS würbe bte Schrift Oon einem ihm berteun» 
beten Sübtiroler tn Cfiperanto überlebt, bamit bie 
Vertretet bet ßiperantoroeltberoeguiig in mehr als 
1400 größeren Crten oon mehr als 80 Sänbern 
ber SBett erfahren, tuie bie nationalen Aed)te 
Teutich SiibtirolS mifeacbtet luerben. (And) währenb 
beS ftriegeS ha&en bte Teutjchen bie SBeltbilfSfprache 
©iperanto baju benüßt, um bas Auslanb burd) 
Vermittlung ber norbiid)en üänber über bie üügen 
ber fernblidjen treffe betrcffenb bie beutfd)e ftrieg« 
führuttg, bte ©ebanblung ber JhiegSgefaitgenen uito. 
§u unterrichten.) Tie Vrofchüre toirb bei öQerftecf u. 
©orel, Berlin S28. 61, SEBilmeftr. 5, §unt greife 
oon 1 9ieidismarf auSgefolgt.

„2in)er XagcSpoil" (national) fdjrieb in ihrer 
9h. 52 oom 6 . ©lärz l. 3 . auf eine Anfrage fol- 
genbeS: „ßfperanto ift eine fünftlidje ^ilfsiprache, 
bie jeboch tatfacblid) geeignet ift, allen Anforbe« 
rungen, welche an eine mobeme Äulturiprache ge« 
fteüt werben, ju entfpredjen. Sie fann außer ber 
üRuttetipradje als ooQfommener Srfaß für ®r* 
lemung attberer Sprachen angefehen werben, benn 
mit Sjperanto fann man heule fchon burch bie ganje 
3Belt fotnnten."

ÖFfpcranto offizielle (Bot tccbintüfpraibc in b r r  
Altfatbolifr t i tn Hirrtic.

Am 21. Aooember erhielt ein TÜne bie ^3riefter« 
weihe in ber froatifd)en altfatbolifchen Stirdje in 
Zagreb. Tie Reier fanb offiziell itt Jfroatifd) unb 
Ŝfperanto fiatt. Vor ber ffiethe hielt ber Viid)c>f 
ftalogjera eine furje einbringliche Aniprache übet 
ben SBert beS ®jperanto für bie ftirche. ©ei ber 
ÜBeihe felbfi laS er bie Oiebete in einem wohlflin* 
genbett (ffperauto. (9fad) „SDiarto".)

ftnrjfc&rift unb ( f fp r ran to .
Tte fteuographifche ©reffe begegnet mit Anteil« 

nähme einer rebefdjriftlidjen (Übertragung für 
(Sjperanto beS SpftemS Stolje*Schret) oon SRobert 
ftteuj, ©eneraliefretäi be$ Rnternationalen Rentral- 
fomiteeS ber ®jp.’ranto«©emegiing Tie Sieben beS 
leßten 28elt»@iperanto« ftongreffeS in Sbinburgh 
(Schottlanb) ftnb oon jwei Stenographen bet 
Spiteme Stolje«2d)ret) unb ©tmatt aufgenommen 
worben. I. E. S.

( f in  ®fpcran to  = © reübureau  in üBarfdmn,
Abreffe @fperanto*©ref5, SBarfaawa 7, pofte reftante, 
oerfenbet in ®. Aachridjten über ©ölen, bie baju 
beftinimt ftnb, in ben Tagesblättern ber oerichiebenen 
fiänber atgebrudt ju werben. AuSfünfte burch 
bie 9teb.

AUc gebt c* an !
Schneiben Sie bitte alle Artifel, Anfünbigungen 

Aotijen ufw. Sfperanto betreffenb aus ben oon 
Rhnen gelefenen Rettungen aus unb fenben Sie 
biefelben immer fogleid) in einem mit 2 ©rofehen 
franfierten Vriefnmfchlag als „Trudfache" an uns 
ein. Sie helfen bamit ber ©fperantobewegung mehr 
als Sie glauben!

RebeS Vierteljahr werben wir eine Rajammen- 
fteflung ber erschienenen Artifel oeröffentlichen.
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LA PASKA KONFERENCO
EN PRAHA.

K. K knj Komitato de IJEA estaR oficiale kun- 
vokataj je komuna kunsido kun 1. C. K. sabaton, 
lfi aprilo, je la 9 h. matene, en Praha. Oiuj 
naciaj societoj bonvolu nepre sendi reprezent- 
anton al tiu grava kunveno kaj averti I. C. K.

per letero al (»enöve.
•V.

La direktantnro de AED. elektis en 
sia kunsido de 1’ 8. marto s-ron red. 
Steiner reprezentanto de Aŭstrio en ĉi 
tiu konferenco. „
Programo de la Paceduka Kon-

ferenco
oficiale kunvokita de 1’ Internacia Oficejo de

Edukado.
Sabaton, lf>. aprilo: Proklamo de 1’ paco 

de la ĉelioslovaka Luĝa Kruco en 
Parlumentejo.

Lundon, 18. aprilo: Malfermo. Elekto 
de 1’ estraro.
(PSIKOLOGIO). La paceduka pro- 
blemo sur la psikologia kampo. Prof. 
D-ro Pierre P»ovet, Geneve.
Scienca Studo pri sentoj kaj antaü- 
juĝoj de 1’ infanoj. D. A. Prescott. 
Harvard.
Enketo pri la sentoj de 1’ infanoj. 
Ludolf Fridrich, gimnazia prof., Brno. 
Paceduko per lernolibroj pri natura 
scienco. D-ro Karaaryt, gimn. prof., 
Bratislava.
(INSTinJADO).Lernolibroj pri historio 
(enketo de la Carnegia Fondajo). 
Instruo pri Ligo de Nacioj. L. Kronen
berg, gimn. prof., Pollando.
Konstruaj klopodoj. Prof.Casimir,Hago. 
Vespere: Publika kunveno.

Mardon, 19. aprilo:
(EDUKADO). Edukaj rimedoj: lerneja 
autonomio. memregado de 1’ infanoj, 
arbitracio inter kaj de per ili,respekto de 
gentaj kaj religiaj malplimultoj. Spertoj 
faritaj en Kimrujo. (Her. G. Davies.) 
lnterlerneja korespondado (spertoj de 
la ĉehoslovaka Iiuĝa Kruco)
a) per fremdaj lingvoj, S-ro Bauer.
b) per Esperanto. S-roj Neuzil kaj Haan. 
Internaciaj infankampoj kaj interŝanĝoj; 
p. m.: Komisionaj kunsidoj pri rezolucioj; 
vesp.: Publika Ferma Kunsido.

Lau la decido de la Intern. Eduka 
Oficejo en Geneve kaj la Loka Organiza 
Komitato la oficiala lingvo estos Esper
anto, en kiun estos tradukataj ĉiuj re- 
feratoj kaj debatoj, diritaj en iu lingvo 
nacia. Aliĝu jam nun kaj rezervigu al vr 
konvenan logejon per Cehoslovaka Asocio 
Esp., Praha, VII, Sochafska 333.

Alvoko al ĉiuj edukistoj kaj
. patrinoj.

La oficiala kunvoka cirkulero de la Internacia- 
Oficejo de Edukado vekis intereson en Ciuj 
pedagogiaj rondoj de la mondo. El Usono, 
Anglujo, Nederlando venis multaj int’ormpetoj 
de gravaj societoj kaj anonciĝis eminentaj 
partoprenoj ĉele ekster la esperantista rondo. 
(lis nun ni ricevis ankoraö ne sufiĉe da re- 
sj)ondoj el esperantistaj. Ni urĝe alvokas ĉiujn 
niajn grupojn. priparoli la aferon kaj interesi 
instruistojn kaj ankaü pensemajn gepatrojn. 
avertante nin pri eblaj partoprenoj. Patrinoj 
ne devus forgesi kioru terura estas railito. Cu 
vi deziras, ke oni eduku viajn infanojn al celo 
pli homa ol reciproka buĉado? Ĉu vi deziras. 
ke la lingvo de Zainenhof servu al utila kon 
8iliĝado pri tio? Se jes. aliĝu tuj, venu al 
Praha, aü monhelpu la vojaĝon de alia! La. 
okazo estas grava. Ne lasu ĝin preterpasi!
Tutnionda Asocio de Geinstruistoj

Esperantistaj.
Lu estraro de TA(iE kunvokas ĝeneralan 

kunvenon al Praha, okazantan samtemjje kun 
la konferenco.

La 17. aprilo okazos en Praha jarkunvenoj.- 
de Ceboslovakp Asocio E. kaj de Germana. 
Esp.-Ligo en Celioslovakio.

XIX. UNIV. E.-KONGRESO.
Danzig, 28. VII. gis 4. VIII. 1927.

Kotizo sv. fr. 2f>—. Aliĝu tu jü !
El la provizora programo:

28. VII.: lnterkonatiĝa vespero.
29. VII.: a. m.: Malfermo de la S. U.;p. m.r 

vespera koncerto en Sankta Marien; vesp.:: 
Malfermo de la XIX a

30. VII.: Prelegoj, laborkunsido. fakaj kun 
sidoj; p. m. : Ekskurseto al Oliva-Glettkau.

81. VII.: h _m. : Diservoj, promeneja kon
certo; p. m .: Gardenkoncerto.

1. VIII.: Prelegoj. kongresa fotografado.
fakaj kunsidoj; vesp.: Internacia balo.

2 VIII.: Fermo de la S. U., fakaj kun
sidoj ; p. m.: Ekskurso al Zoppot, oratora
konkurso en Kurac-Ĝardeno; vesp.: Arbar- 
opero germana.

8. VIII: Tuttaga ŝipekskurso al Zoppot, 
inarborda festo.

4. VIII.: Fermo de la Kongreso, ekskurso at 
Manenburg, postkongresaj vojaĝoj.
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Aufruf
jum 7. öftcrrcidj. Sfperanto^Kongrefe in IDicn,

pfingftcn 1927.
baß unfer 7. öfterr Efperantofougreß fine großartige Kunbgebung 

für bas tPerf unferes Uleifters iverbe!
tĵelft, baß bie Oeffeutlichfcit burd) maffenhafte Beteiligung 6er Efperau» 

liften aus IPien un6 aus allen Bunbeslänbern bem Kongreffe bic ent» 
fprechenbe Beachtung fd ênfen mufj!
Schon in ben erften Cagen haben fich über 100 Efperautiften aus 

IPien angemelbet unb ihren Kongreßbeitrag cingcfenbct (S 2 — ; für Krbeits- 
lofe unb Stubenten S p —).

Der fdjönfte Saal IPiens, ber neue $eftfaal in ber neuen iĵofbiirg, 
tmirbe für bic feierliche Eröffn ungs fitjung bereits fichergeftellt.

Parum tommt alle unb fenbet fchon jefet (Eueren Beitrag ein fHbr.: 
£)b.»3nfP Steiner, Bifamberg ober „Küftria Elperantifto", Korncuburg)!
Kommt, um mit <£>leichgefiunten aus Bah unb ĵern, aus Ccfterrcich unb 

bem Kuslanbe an ber fchönen blauen Ponau auf echt ivicnerifchc IPcife 
einige frohe Eage 511 verbringen!

Kommt, bamit 3br tvcnigftcns an einem Efpcrantofefte — Panjig ift 
für viele ja fo tveit — teilnehmen fönnt!

Kommt trotj ber fchlecbten rvirtfchaftlichen Perhaltniffe, um für biefe 
Spanne <5eit bic läglichen Sorgen 311 vetgeffen.

Bleibet (Euch gleich an!
Seitbet ben Kongreßbeitrag!
Erleichtert baburch unfere Krbeit!

Per Porftfeenbe bes CofabKongreß Kusfdmffes:
St e i ner .

VI. Plenkunveno de Austria 
Laborista L. Esp.

■okazos en Linz dum Pentekosto 1027.

Libertempa lernejo.
Austria Laborista Ligo E.-ista aranĝos 

la 20 junio „Libertempan Lernejon“ en 
la hejmo de la Infanamikoj eil kastelo 
Sch&nbrunn. Gi daüros 2 semajnojn kaj 
havas la celon. perfektigi membrojn de 
A.L.L.E. el la provincaj grupoj al kurs-

gvidado. Nur 20 personoj povas parto- 
preni kaj la Ligo ilin gastigos en la 
supre citita hejmo, kie apartaj dorm-, 
manĝ- kaj Ierncambro estos je ilia dis- 
pono. La kostoj por la partoprenado 
estos po S 50*—, por kiu sumo ili ri- 
cevos dum du semajnoj po 4 manĝojn 
kaj noktejon. La veturelspezojn repagos 
la Ligo. Instruos: Prof. Simon, landa 
lernejinspektoro Scheuch, prof. d-ro 
Jokl, Klatil kaj Jonas, Antautagmeze

t
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okazos la ĉefa instruo, posttagmeze pa- 
roladoj ]»ri apartaj flaukoj de la EL- kaj 
laborista-movadoj. El „La Socialisto“.

Ĉu la „Tutmonda Statistiko“
sukcesos ?

D-ro Die t t er l e .
Alvenis al niia statistika alvoko ĝis 

la 1. februaro entute 1457 raportoj. (’i 
tiuj ciferoj estas — per si mem — jam 
iomrte efikaj.

Inter la respondoj estis kelkaj, kiuj 
ka&zis superfluan kaj ne kontentigan 
laboron {ili prezentis ne responditajn 
demandarojn, sed longajn leterojn kaj 
neprecizajn sciigojn). La plejmulto estis 
konforma al la tri demandaioj kaj pro 
tio tauga bazo por la definita laboro.

8ed nur parto de la samidean&ro (ekz. 
el la faka j asocioj respondis nur tre mal- 
multaj) äajne sutiĉe hone komprenis la 
intencon de la statistika laboro, kiu 
atingos la celon celitan nur, se ĉiuj 
helpos. Kaj ĉiuj povus helpi. se ekzistus 
la bona volo. (xi estas la antaŭkondiĉo, 
sen kiu la tuta statistiko estos nekom- 
pleta torso, sed nur malperfekta frag- 
mento, montrante, ke en la tiel nomata 
„Samideanaro“ tute ne regas la samaj 
ideoj pri ĝenerala afero, kaj samtempe 
ne montrante tion, kion ni volas montri 
al la mondo.

En mia alvoko pri Tutmonda Statistiko 
mit tute klare diris, ke ĝi estos mia 
unua kaj lasta. Oni ne povas devigi iun 
al libervola laboro, kiu fariĝas deviga 
laboro por ĉiu, kiu komprenas la situacion 
de nia movado. Mi ne volas peti tiujn, 
kiuj ne volas kunlabori — mi ja ne 
volas ion ajn por mi. Kun eiuj, kiuj 
gis nun raportis, mi deziras nur ion por 
eiuj, nome havigi al nia movado bonan 
— tre necesan — propagandilon, pro- 
pagandilon pli efikan ol multaj paroladoj 
kaj gazetartikoloj. Rezulton eble ne- 
kontentigan la neraportintaj skribu en 
sian propran konton !

Estos tute neefektivigebla laboro, ad- 
moni per kelkmilaj specialaj leteroj tiujn, 
kiuj malatentas tion, kio ŝajnas devo por 
ĉiuj veraj esp.-istoj.

e r a u t i s t o  N-o 3

Estas ankorau tempo sendi la raportojn. 
Post la 15. aprilo mi devos fari grandan 
strekon sub la laboro farita ĝis tiam. 
Poste estas tute neeble, ĉiutage revizii 
la rezultatojn kaj korekti ilin sentine. 
Tiamaniere la laboro neniam estos preta 
por la tempo de la internaciaj kongresoj 
de ĉi tiu jaro.

Se mi petas ion, mi nur petas, ke 
oni ne kulpigu min pro rezultato ne- 
taüga kaj nekontentiga kaj ke oni 
ne fanfaronu pri „tideleco al niamajstro“, 
se oni rezignas al tre malgranda laboro, 
kiu celas honori lian memoron dum nia 
jubilea jaro.

Oni demandis min tre ofte, kion sig- 
nifas la vorto „Esperantisto“ en la de- 
niandaroj. Mi nur povas respondi per 
la vortoj de nia d ro Zamenhof. el la 
Deklaracio de Boulogne sur Mer:

„Esperantisto estas nomata ĉiu per- 
sono, kiu scias kaj uzas la lingvon Es
peranto tute egale por kiaj celoj li ĝin 
uzas. Apartenado al iu aktiva societo 
esperantista por ĉiu esperantisto estas 
rekomendinda, sed ne deviga“.

Karaj samideanoj, laŭ ĉi tiu difino 
bonvolu respondi la koncernan demandon 
aü, se vi jam sendis vian raporton, ne- 
respondinte al la aludita denmndo. fari 
tion ankoraü dum la venonta tempo.

Multaj samideanoj gratulis min pro 
la projektita statistiko kaj sendis salutojn. 
Koregan dankon, mi dankas kaj salutas- 
vin ĉiujn. *

Tiuj legantoj de nia gazeto, kiuj nek 
sendis ĝis nun la raportojn al d-ro 
Dietterle aü al nia gazeto, ne hezitu 
fari sian samideanan devon kaj sendu 
la raportojn al d-ro Dietterle, Leipzig, 
Seumestraße 10. La ĝis nun al la ga
zeto senditajn sciigojn ni mem sendos 
al d-ro Dietterle kaj je tiu okazo ni 
ankaü gratulas al li pro la grava de li 
far-it(at.-, ot-)a statistika laboro!

I niversala Esperantista Paeitista
Ligo.

Lasta Alvoko!
Dum du jaroj ni klopodadas starigi fortan 

pacifi8tan ligon; ni alvokis en la Esperanto
gazetaro, ni skribis al la Naciaj Societoj, ni
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korespondadia bun interesuloj, — sed ĝis nun 
nur en unu 1 a n d o (Ceĥoslovakujo), la pacit- 
istoj energie kaj fruktplene laboras.

En nia lasta cirkulero ni klare montris 
«inn celon: runui gi  per  Espe r an t o  ĉiujn 
d i r e k t o j n e n  la pacmovado,  por formi  
unu g r a n d a n  i n t e r n a c i a n  for ton por 
1 a p a c o.tt

Por atingi tion, ni nepre bezonas la helpon 
kaj subtenon de ĉ i uEs pe r an t i s t o - Pac i f -  
isto.  Ligo sur papero ne efikas

Se ni ne nkiros la bezonatan kunlaboron 
en multaj Inndoj, tiarn estos neeble,  daŭrigi 
nian laboron.

De la reznltnto de ĉi tiu alvoko dependos. 
du nia Ligo havas ekziatrajton.

Ai vi, Eaperantistoj Saraideanoj. la decido!
Por U.E.P L.: Julia Isbrücker, prez.

Oostduinlaan 32, Hago (Holando).
Esperanto-Sekcio de Paneiiropo-

Unio.
La fonda kunveno okazis la 12. febr. 

Dir. Kronberger malfermis ĝin, prezentis 
la organizan planon kaj voĉlegis la or- 
ganizajn decidojn de la ĉefkomisiono dt*
I. Paneŭropo-Kongreso, kiuj estu ankaŭ 
Ja fundamento de la E.-Sekcio. D-ro Sds, 
unuanime elektita gvidanto de la sek- 
cio, raportis pri la ĝisnuna propaganda 
ugado de la esp.-istoj por Paneŭropo 
kaj esprimis la deziron, ke ĉiuj esp.- 
istoj unuigu sin en la nova sekcio por 
subteni la paneŭropan movadon. Post 
li parolis prof. d-ro Jokl pri la Stato- 
krea forto de la lingvo kaj konkludis 
el tio je Ja graveco de Esperanto, esti- 
ĝinta el diversaj eŭropaj lingvoj, por 
la paneŭropa movado.

La kunveno decidis. interrilati kun la
#

E.-societoj en Eŭropo kaj korespondi en 
E. La centro de la sekcio estas Wien, 
L, Hofburg, kien oni sendu aliĝ-anoncojn 
kaj korespondajojn. Jarkotizo: aŭ S 3.— 
aŭ sv. fr. 2’50.

• •

Ni ĝojas, ke la fondo de E.-sekcio, 
jara antaŭ Locarno priparolita inter la 
tiama AED.-prez. kaj la iniciinto de
Paneŭropo, nun estis efektivigata.

La red.
Pan-Eŭropalingvo.

Esperanto anstatau la angla lingvo.
„Volkszeitung“-Wien raportas jene: 

La katolika Pacligo konferencis en 
Münster, Gerraanujo, kaj faris jenan de-

cidon: „Pacligo de germanaj katolikoj 
rifuzas la anglan lingvon kiel Pan- 
Eŭropalingvon, postulata de Kouden- 
hove-Kalergi, kaj proponas anstataŭ tiu 
la ruulte pli facilan, nepolitikan, inter
nacian Esperanton.“

Johann Heinrich Pestalozzi.
La 17. februaro datrevenis la centan 

fojon la mortotago de Pestalozzi. Pi tiu 
ideala svisa pedagogo dediĉis sian tutan 
vivon al la edukado de malriĉaj infanoj, 
fariĝintaj orioj dum la franca revolucio. 
Piam nur pensante al la beno de la 
popolo, li oferis sian posedajon por siaj 
ldealaj celoj, fondis lernejojn, kiuj restis 
famaj ĝis hodiau . .

Dum la Pestalozzi-soleno en la gim- 
nazio Sacre-Poeur, kiun mi partoprenis 
kiel instruistino, oni deklamis inter aliaj 
poemoj ankau jenan, kiun mi esper- 
antigis:

(El r Xeu«! Bahnen“.)
Kl la tempoj malprokaimaj 
Ürilas klara, heia nom’
Kiel eteloj, la aenlimaj.
De altemmenta hom’.
DediCinta vivoforton 
Al infanoj de 1’ mizer’:
Pestalozzi! Dankon. benon,
Al la nom', al karakter'.

Por aliaj nur penadis 
Fervorege la anim’
Por aliaj nur vivadis 
Kaj fanĝis la viktim’;
Kaj sekrete la mirakloj 
Flui« el la fidelec’
Ke neniam aem’ perdiĝas 
Sur la kampo de 1’ homec’.

Kvankam akraj kataatrofoj 
öie persekutis lin.
Tarnen ne  forlasiB vojon 
Kormontritan li ĝis fin*.
Sanceligis nek mizero 
Heroecon nek sufer’
Kaj restadis cel’ plej bela:
»Sinofero sur la ter\
Mulgraŭ morto Ĉiam restoa 
l.ia bildo, lia vortT;
Kaj spirito lia vekos 
Cies emon nun kun fort’.
Kuraĝege, ne skuite 
La modela sentimul’
Nin al celo admonante,
Staraa antaü la okul’.

D-rino Brunhilde Flasch.
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Beethoven-PoĤtkartoj.
La aŭstria poŝtadministraro eldonis la

10. marto okaze de ia centjara datreveno 
de 1’ mortotago de Beethoven apartajn, 
artece faritajn poŝtkartojn kun enpresita 
poŝtmarko. Unu Hanko de la karto 
montras en la mezo en dekduangula 
medaliono labrustportreton de Beethoven, 
supre kaj malsupre de ĝi la sekvantan 
citajon (en germana lingvo, kiun kolonelo 
Zwach esp.-igis) :

„Ankoraŭ staras domoj, de 
Verkado lia atestantoj,
Sed ne ekzistas nova, ke 
Gin ne trasonus litij kantoj.“

Oirkaŭ la bildo de Beethoven oni vidas 
ok vidaĵojn de ankoraŭ nuntempe ekzist- 
antaj Beethoven — domoj en Ileiligen- 
stadt. Nußdorf, Mödling kaj Baden. En 
la malsupraj anguloj estas videblaj 1827 
kaj 1927. La bildflanko estas presita 
per fotomekanika presmetodo en mal- 
helsepiabruna koloro sur kartonita pa- 
pero. La ekpenso de la karto estas la 
verko de Hofrat d-ro Itudolf Junk.

Wien — festanta.
La prograino de anibafi festsemajnoj 

en Wien ĉiara pli kaj pli ampleksiĝas, 
kvankam ĝi jani estas giganta.

Sur la belega placo antaŭ la preĝejo 
en Spitz, la earme situa loko en Wachau, 
jus fondita komitato el poeto prof. d-ro 
Ludwig (abatejo Klosterneuburg), de- 
putito Zarbocb, advokato d-ro Schlossar 
(Wien), urbestro de Spitz Jedek k. a. 
aranĝos la 11. kaj 12. junio historiajn 
festludojn. La ĉi tiea loĝantaro rolulos 
en la prezentado, kies ĉefrolojn ludos 
konataj aktoroj el Wien.

La komitato de la festsemajnoj en 
Wien aranĝos en tiuj tagoj ekskursojn 
per ŝipo kaj trajno al Spitz.

Gratul Oll al samideano Franz Schoofs 
en Antwerpen, sekr. kas. de K. JL, re- 
daktoro de Belga Esperantisto, kiu festis 
la dudekjaran datrevenon de sia elekto 
kiel prezidanton de granda E.-grupo 
„Verda Stelo, Antwerpen“.

Ni gratulas samideanon A. Sipser 
kiu estiĝis la 5. marto 80jara. Preskau 
jam sepdekjara li eklernis E.-on.

,,Neues Wiener Tagblatt“ . . .
jubileas.

Ni sendis al „Neues Wiener Tagblatt* 
jenan leteron :

Al la redakcio de „Neues Wr. Tagblatt“,
Wien.

Okaze de via (JO jara jubileo Di sendas al 
vi niajn korajn gratulojn pro via ĝisnuna 
senluca akcelado de ĉiuj progresaj tendencoj. 
kiun ankau la esperuntistoj de Aüstrio kun 
danko devas rekoni.

Ni petas. ke vi afable ankau en la estont- 
eco kon8ervu vian intereäon kaj sixupation por 
Esperanto.

Kun speciala altestimo 
la redakcio de Austria Esperantisto.

Julius Patzelt.
La Germana E.-Ligo en Cehoslovakio 

funebras pro la morto. de sia fervora 
propagandisto, kiu mortis 17. januaro- 
en Obergrund ĉe Warnsdorf en sia 69-a 
vivjaro. In estis konata sub la nomo 
„Tausendkünstler“ (La ĉielertulo), estis 
la spirita patro de Bohem-saksa Lim* 
ligo kaj eldonis E.-gazeton „La Migr- 
anto“.

Li ŝparisla tutan jaron por ebligi al si la 
viziton de la intern, kongreso kaj ankau 
en nia XVI. partoprenis la modestulo, 
kies plej granda fiero estis, montri sian 
albumon kun la bildoj de la preskau 
sennombraj kursoj, kiujn li estis gvid- 
inta dum multaj jaroj.

La plej bela memoro al li estu, lin
im iti! St.

^ c j u g g t r n c u e n m g .
SJiehr alg 100 Samibeanoj haben btg 

je^t t»en ©ejuggpreig für 1927 nod) nicht 
eingejahlt, bie 3fhung nicfct jeitgerecht ab* 
beftellt, hingegen bie Stummem Dom Jänner 
unb gebruar angenommen. ®g fann bie{en 
Samibeanoj aljo nur entgangen fein, bafj 
fie nod) nicht befahlt haben. SBtr bitten bie* 
jelben, bieg big 5. Slprtl nad)jnl)olen. 9tad) 
biejem 3*hpunfte roerben mir bie noch offenen 
^Betrage, ber (Einfachheit halber unb um 
enblich unfere (Eotbenjen in Crbnung bringen 
ju fönnen, mit ^oftauftrag einheben. @r« 
fchroeren @te ung nicht unfere Arbeit unb 
erfbaren ©ie ftch unuiige ftoften.

2Btr bitten fehr barum!
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25-jara jubileo de la Unua 
Esperanto Unuiĝo en Wien.

La 4-an de Marto t. j. en la bele
ornamita klubsalonego de la Unua Es-
peranto-Unuiĝo en Wien, L, Schelling-
gasse 7, okazis festo, por soleni la
25-jaran fondiĝtagon de la unuiĝo.

Post la salutvortoj de 1’ prezidanto
majoro Sinner sekvis jena ,Prologo“,
verkita kaj dediĉita al la Unua Esper-
anto-Unuiĝo de kolonelo Zwacb, de-
klamita de d-ro Sös:

En tiu ĉi moment* solenn.
El koro tute ĝojoplena.
Gefratoj, ni salutas vin
Kaj dankas, ke vi nin komprenis
Kaj laü la invitiio venia;

■IU8 pa8is jaroj dudekkvin 
Dg tiu memorinda tago.
Je kiu per fervora ago 
De kelkaj anoj, ho feliĉ’!
Fondiĝis lau komuna volo 
La Esperanto-Unuig’.
Por tiun tagon rememori 
Kaj ĝian datrevenon glori 
Konvene kiel eble plej,
Ni staras, por en f'rata rondo 
Gin manifesti al la mondo,
Hodiaŭ en ĉi tiu ej\
Car ĉio. kion Dio kreas,
Post kelka tempo jubileas 
Eĉ ankaŭ ĉiu asoci’ —,
Do nia estas tute prava,
Se pro motivo tiel grava 
Nun jubileas ankaŭ ĝi.

Je8, jubileas ĉiu homo,
Cu ekster aŭ ĉu en la domo,
Lau sia propra manier’,
Post longa aŭ mallonga paüzo,
Kun iu aü neniu kaüzo;
Dependas de la karakter’!
Ekzemple la dentist’ pro dentoj,
La advokato pro klientoj,
Ŝuisto pro kelkcenta su’;
La tianĉiu' pro mila kiso,
La bankrotist’ pro kompromiso ktp. ktp. 
Do nia unuiĝo same 
Decidis festi laüprograme 
Ĉi tiun tagon de la fond’
Kaj la estraro ne hezitis 

* Kaj köre ĉiujn vin invitis,
Pasigi ĝin en nia rond’.
Sed nun mi petas, ke vi uzu 
La tempon kaj vin bonamuzu 
De la komenco ĝis la fin’.
Nur ae vi estos plenkontentaj 
Kaj ne pro la alveno pentaj,
Jen vi ĝojigos ankaŭ nin.

Bonega kvarteto, konsistanta el tri 
gefratoj Galimir kaj s-ro de Majo, ludis

kelkajn muzikajojn kun majstra perfekt- 
eco. En la sekvinta festparolado skizis 
irezid. maj. Sinner la evoluhistorion de 
a unuiĝo, kiu estis fondita la 3-an de 

Marto 1902 kiel la unua „Esperanto- 
Unuiĝo“ en Wien. Li rememorigas al 
la estintaj prezidantoj Helf, redaktoro 
Schröder, Ahlgrimm, Hofrat inĝ. Hart- 
wich, majoro Neumann, Steinhauer kaj 
mencias hi meritojn de ĉiu unuopa por 
la unuiĝo.

Loste f-ino \ iola, diskrete akompanata 
sur fortepiano de f-ino Schicketanz, pre- 
zentis kelkajn kantojn en Esperanta kaj 
germana lingvoj per tre belsona kaj 
esprimoplena voĉo. Per sia vere virtu- 
oza violonludo, bonege akompanata de 
sia fratino, rikoltis s-ro Galimir entuzi- 
asman aplaudon.

Post la paüzo laütlegis la prezidanto 
la alvenintajn gratulskribojn kaj s-ro 
Schicketanz malfermis per sia spritplena, 
en verso j verkita * Conference“ la hu- 
moran parton de la programo.

F-ino Stanislawskv el -Baimund“-
n

teatro surprizis per siaj ĉarmaj, gracilaj, 
efektplenaj dancoj. — (irandegan gaj- 
econ elvokis la nun sekvinta unuakto 
,Tute la patro“, franca burleskajo tra- 
dukita de d-ro Sös, bronege ludita de 
gesamideanoj f-inoj Barte kaj .Jank kaj de 
s-roj Schicketanz kaj Vasta.

Kiel lasta programpunkto sekvis hu- 
mora ^ombroludo“ laü , 1a garantio“ de 
Fr. Schiller, tradukita de kol. Zwach, 
tre lerte kaj spritplene prezentita de 
Jank, Vasta, Schicketanz kaj (’ech.

Estis bela vespero en Esperantujo.
* Inĝ. Sinek.

Printempa foiro de Frankfurt a. M.
Denove ni sciiĝas el prospekto en 

Esperanto, ke la proksima foiro de 
Frankfurt a. M. okazos de 27.— 30. marto 
1927. Antaŭvideble ankaü la venonta 
foiro altiros grandan vizitantaron. Aparte 
menciindaj estas la novaj special-aranĝoj, 
fakekspozicio r La nova Loĝejo kaj ĝia 
interna finkonstruo“. kolektiv-ekspozicio 
de 1’ silkindustrio de Lyon kaj de la 
germana industrio de veluro kaj vel-
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veto. En unu el la plej renomitaj hoteloj 
de Frankfurt dum tro kaj danco okazos 
modoprezentado de unuaklasoj firmoj de 
Parizo.

Petu prospekton de Messeamt (Esper
anto-Fako) Frankfurt a. M.

Budapest-» Intern. Foiro, 80. April ĝis
9. Mai 1927, eldonis belajn propagandilojn kaj 
glumarkojn en E.

Esperanto en la komerca
lernejo.

Fred Stengel-Wien.
Fine mia revo pri la enkonduko de 

E. en la burĝlernejojn estas efektivigita. 
Jam antaü kvin jaroj mi proponis okaze 
de mia ampleksa referato pri la lingvo- 
problemo en la unueclernejo (Einheits
schule) krom la antikvaj kaj modernaj 
fremdlingvqj ankau Esperanton. Tiam, 
kiam mi faris mian antaüreferaton alt- 
loke. oni priridetis mian proponon; sed 
mi havis tarnen la kuraĝon akcepti E.-on 
en mian referaton por la decidrajta ko- 
mitato. Pedaürinde mia propono pri E. 
restis en la malplimulto.

Malgraü mia tiama nesukceso mi estis 
liera farinte tion, ĉar almenaü oni estis 
atentigata. ke E. jam ne estas utopio, 
kaj devis iomete okupi sin pri ĝi.

Mi nun provis kaj sukcesis en la ko
merca lernejo. Jam antaü kvar jaroj s-ro 
dir. G. Schremmer enkondukis E.-on 
kiel nedevigan instrufakon en la dua 
klaso de sia duklasa komerca lernejo por 
knabinoj (W ien, IX , llernalsergürtel 30). 
La lernuntinoj ricevas en siaj atestoj 
noton, kiu estas samvalora al la aliaj. 
lia knabinoj lau propono de s-ro kort, 
kons. d-ro \\ ollmann-(okaze de praktika 
ekzameno okazinta en ĉi tiu lernejo) nun 
libervole lernas E.-on jam en la unua klaso 
kaj daurigas en la dua. Mi devas kon- 
stati, ke ĉi tiuj instruhoroj estas miaj 
plej ŝatataj dum mia tiom longa instru- 
agado.

Antaü tri jaroj mi faris la modestan 
provon, enkonduki E.-on en la komerca 
perfektiga lernejo de la Wien-a komerc- 
istaro. VIII., Ham erlingplatz f>. Kun 
permeso de direktoro, reg. kons. d-ro

Goldberger, mi iris tra la klasoj kaj 
varbis 30 gelernantojn por kurso. Ili 
devis mem pagi malaltan kotizon. Sed 
dank’ al la favoro de 1’ dir. kaj la lern- 
eja komitato (raportanto d-ro Weiss) la 
lastan jaron jam okazis kvar kursoj, 
senpagaj por la gelernantoj. Du gvidis 
s-ro prof. Simon kaj du — mi. Ĉijare 
prof. Simon instruas E.-on en la aka- 
demio kaj mi en la perfektiga lernejo. 
Ankafi en ĉi tiu lernejo la gelernantoj 
ricevas noton en siaj atestoj.

Pro la graveco de E. por la komerco 
— Ia aliaj komercaj akademioj kaj lern- 
ejoj sekvu! — Kuraĝe antaüen!

En Komerca Akademie de Morarskä 
Ostrava s ro Arnoŝt Janeĉka instruas lau 
dekreto 135.552/26-111 de 17. nov. *1926 oli- 
ciale E.-on. (Laü „Progreso-.)

La nrba lerueja Kosilantaro de BiIin
je petskribo de la geknabaj burĝlernejoj de- 
cidis la enkondukon de E. kaj samtempe donis 
subvencion. (Laü „Marto“.)

Bra/.ila albumo.
S ro d-ro Raphael Nogueira, Estado de 

Minas, E. F. L., Carangola, Urazilio, sciigas 
nin, ke li eldonos en ei tiu jaro albumon, en- 
havnnta plenajn sciigojn pri la movado kaj 
organizo de la Südamerika esperantistaro kun 
belaj vidindajoj el urboj de Brazilio, Argentino. 
Urufirvajo, Oilio ktp. kaj kun E.-teksto. Kontraü 
alsendo de ilustr. postkarto (pm. bildflanke; 
vi ricevu senpagan ekzempleron de la albumo.

Rcspondo al „Lingvaj
babilaĵoj.“

De Friedr. Bock (vidu: A. E. n-ro 1/27).
Al la aserto, ke r la nombro de sub- 

stantivigeblaj adjektivoj en E. estas tre 
limigita“, mi nt* povas konsenti. Tute 
kontraüe, inter la proksme. 300 funda
mental adjektiv-radikoj de E. eĉ ne unu 
ekzistas. kiu ne estas substantivigebla. 
Tio estas ja natura, ĉar kion signifas 
kunmetitajo el adjektiv-radiko kaj la 
finajo -o? Gi signifas substantiv-ideon 
)lej ĝeneralan. karakterizitan per la 
cvalitesprimo (la koncerna adjektivo). 
Tio nur povas esti a b s t r a k t »  ideo. 
Ekzemple: bou-o (ideo substantiv-ka- 
rakterizita per la kvalito hon-). Sc oni 
tarnen tradukas: la bono =  das Gute
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(anstataŭ „die Güte“), oni enkondukas 
novan ideon, la ideon de konkr e t o ,  
kiu nek estas entenata en bon- nek en 
-o (en E. speciale esprimebla per la 
atikso -aj). Sed tarnen ankaü tia traduko 
estas trovebla speciale en poezio; tiam 
ĝi ne estas eraro sed metonimia es- 
primo. Ni ja scias, kioni da tropoj ni 
uzas en viva lingvo — kaj E. estas viva 
lingvo.

Laü tio dirita rezultas, ke la atikso 
„-ec“ ne estas necesa por formado de 
abstraktaj substantivoj el a d j e k t i v o j ;  
ĉar la ideo -ec ( =  kvalit — abstrakt) jam 
estas entenata en ili. Se ni ĝin tarnen 
uzas en tia okazo. ni nur a k c e n t a s  
la abstraktan karakteron de la vorto 
(boneco).

Do mi opinias, ke tiu mallonga re- 
zonado konvinke pruvos la substantivig- 
eblecon de ĉiu adjektivo en E. Ciam 
tiaj formoj povas esti uzataj kaj ili 
ankaü t i am havas certan sencon, kiam 
en iu nacia lingvo sinonima vorto ne 
ekzistas.

Koncerne la esprimojn „das W ahre“, 
„die Wahrheit“ kaj s. ni tre facile el 
la k u n t e k s t o  ekkonas ĉu „la vero“ 
(abstr.), »la vereco“ (akcentita abstr.), 
„la verajo“ (konkr.) aü „la vera“. (Tiu 
lasta esprimo estas ĉiam allasata, se 
kompletiga substantivo estas alpensebla, 
laü „la tria [tago] de nov.“).

Fine mi ankaü ne interkonsentas tion, 
ke „gravaj malfacilaĵoj naskiĝas ĉe la 
komparativoj kaj superlativoj- . „Das 
Bessere ist der Feind des Guten- mi 
tradukas „La pli bona estas la malamiko 
de la bona“ ; kompletiga subst. restas 
pensita (elizia esprimo: la pli bona [io] 
estas la malamiko de la bona[ioj<. Same 
la trazo: „Das Beste ist das Wasser“ — 
La plej bona jajo estas la akvo. Ankaü 
„la pli bono“, „la plej bono“ aü „la 
plibono“ k. s. estas permesataj esprimoj 
(komparu: p l i mu l t o  — Mehrheit). Ce 
la kunmeto de la vortoj oni ne d e r i v as 
novajn ideojn sed la antaümetita vorto 
specigas la ideon esprimatan per la dua 
vorto. Ankaü ne timu ni la formon: 
„la pli bono- pensante: ho ve, tio estas 
„komparacio“ de substantivo, kaj en

neniu gramatiko estas trovebla la sur- 
skribo: Komparacio de substantivoj! Cu 
estas, „ston-ego“ io alia ol speco de 
komparacio de la subst. „ätono- ?

Oni perceptu la lingvon sen ant aü-  
j u ĝ o j  enpenetrintaj en la pensmanieron 
per la studo de ofte tre kapricaj naciaj 
lingvoj kaj oni baldau ekkomprenos la 
admirindan verkon de Zamenhof, kiu 
plene servis gis nun en sia simpla formo 
kaj tial a n t a ŭ  ĉio r e s t u  s i mpl a !

Ludwig Siedl-Wien.

IJpĝa peto!
Vi certe volas helpi la E.-movadon 

en via propra loko kaj distrikto.
Tiam ne hezitu elspezi 10 gr. kaj 

skribi sur simpla poŝtkarto al ni la 
adresojn 1. de la lokaj kaj distriktaj 
gazetoj. aldonante la partian tendencon
2. de firmoj, kiuj uzas E.-on, kaj 3. de 
ĉiuj al vi konataj esp.-istoj via — kaj 
alialokaj !

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEGITARO

W ien, IV'., HchiifTertfÄ»«« 3.

Ni petas ĉiujn samideanojn, sendi pro- 
ponojn por la laborkonferenco en nia 
VrII-a ĝis plej malfrue fino de aprilo al 
nia adreso

Por A. E. i).:
Feder. Mestan.

PROPRAJ RAPORTOJ
DE „A. E.“

£TperantO'6ottc$dienTt in der 
tninorüenkirehe.

20. ü lärj 1927, 10 U^t, mit "lirebißt.

Oraz. S-ro Koirler raporta«: Lau „Grazer 
'I’agespost“ de 1’ 3. f'ebr „Ido-Hocieto4 en Graz 
libervole ĉesis ekzisti. La grupo neniam e«ti* 
granda, sed pro bonoj interrilatoj de la gie- 
nuna prez. prof-o Verzau. fervora batalunto 
por Ido, al la ĉi tiea gazetaro de tempo al 
tempo aperiä artikoloj pri Ido en „Grazer 
I'agblatt“. Certe la laboro de la ĉi tieaj esp.- 
istoj, kiuj montris la sukceson kaj finvenkon
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de E., kunhelpis, ke la Ido-grupo nun mal- 
aperis. La batulmaniero de niaj iamaj kontraü- 
uioj en Graz eatis ĉiam bonora. Pro tio ni 
R'jldas danken ul prot. Verzau kaj al la iama 
Ido-nocieto. Ni esperu. ke kelkaj iamaj „Id*- 
unoj nun revenu al E. kaj kunhelpu al fina 
venko de unu sola helpa lingvo. „Loka grupo 
(irazw funebras pro la morto de la multjara 
membro s-ro Oskar Querin, pol. adj., kiu post 
longdafira malsano morti« lu 9. l'ebr. Li, kiu 
treege Satis la veran Esperantismon, la internan 
ideon, helpis malgrau laciga laboro en sia 
oficejo, ke nia societo povis ekzisti ĝis post la 
milito. Oiuj G raz-aj esp.-istoj Satos lin ankaü 
post lia morto. „E.-societo p. Stirlo“. Aldono 
al la raporto en jan. n-ro: S-ro K. Bartel estis 
elektitu dua sekr. Ni ĝoje salutus lian denove 
aktivan partoprenon. — Je iniciato de nia 
sekr sro Kogler ni proponi« al „Lehrer-  
a k a d e mi e  — Graz* la envicigon de E. en 
ĝian programon. En la estrarkunsido de „Lebrer- 
akademie“, kiun partoprenis s-ro Hallamayer 
kiel nia reprezentanto, oni deeidis la envicigon 
kaj preparaB paroladon pri E. En la jarkuuveno 
oni Hciigis ĉi tiun decidon kaj dankis ul nia 
Kocieto pro la propono. Okaze de la jarkun- 
veno de „S t e i e r. K a dio - K 1 u b“ ni proponis, 
ke la klubo interesiĝu pri E. Ni sukcesis kaj 
oni decidis, ke ni laru en venonta kunveno 
de la h’adio-Klubo paroladon pri E.— Kurso 
por progresemuloj komencis en la kadro de 
nia 8oeieto la 15. febr. en la loĝejo de nia 
membro, s-ino Ott. Gvid. 8-ro Hallamayer. — 
Ludwig l>raeger gvidas kurson kun 30 labor- 
istoj en la ejoj de la fakn perfektiga lernejo 
de Pochwerke.

Innsbruck. D-ro Blaas parolis el la Inns
bruck a Radiostacio la 9 marto pri E. kaj 
parolos la 16. marto denove. Instruistu fak- 
guzeto . Kath Volksschule“ publikigos arti- 
kolon de d ro Mlaas. Germannacia „Innsbrucker 
Nachrichten* favore publikigis artikolon pri 

Ln vero de Suda Tirolo“ de s-ro Steiner- 
Korneuburg.

Linz. La neiitralu kaj polica grupoj aranĝis 
sub la prezido de s-ro Meisleder bonege vizit- 
itan eksterordinaran kunvenon. en kiu re- 
daktoro Steiner el Korneuburg parolis pri 
«ktualoj temoj de la E -movado kaj samtempe 
invitis je partopreno en la VII. AEK. en Wien. 
Post la oficiala parto la anoj de ambaü grupoj 
sekvis kune kun la gasto la inviton de la 
laborista grupo kaj vizitis ilian iamilian leston 
kun dunco Tie la grupestro de la laborista 
grupo salutis la gaston el Korneuburg kaj la 
sumideanojn de Linz plej köre kaj espnmis 
sian ĝojon. ke ili estis venintaj. (Mi admiras 
la laboron de la Linz-aj samideanoj, kiuj en 
tiom mallonga tempo je iniciato de 1’ land- 
estro de AED. Meisleder kaj sub la prezido de 
prof. d io Meguscher tiom antaŭenpuŝis nian 
ateron en Supra-Austrio. Steiner.)

Neudau (Steiermarkj: Paroliestro d-ro Weber 
gvidas kuraon kun 20 pers.

Salzburg. Ad. Smit el Haag. Holando, vi
zitis la 28. januaro nian grupon, parolis pri 
Holando kaj deklarais proprajn poeziajojn el 
la jus publikigita verko „Fajreroj“. Lia klar« 
kaj lerta parolmeniero trovis merititan aplaiid- 
on. — La 9. t'ebruaro okazis ĝeneralkunveno 
de nia grupo La estraro estas unuanime re- 
elektita. — La 13. februaro ni ekskursis al la 
fervoraj gesamideanoj en Hallein kun nia 
muzikterceto.

Steyr. Grupo de Supra Austria E.-societo 
estas fondota plejvenonttempe.

Wien. „Komercista E.-Juuulura Inulĝo“
estas fondita la 2. marto en la komerca lern
ejo „Schremmer*. IX., Hernalsergürtel 30. 
Protektanto kaj fondinto estas dir. Stengel 
La estraro: Maller Th.-prez., Schefozik Juliu- 
vieprez.. Popper Friedr. kaj Gill Berta-sekr., 
Skiba Erico kaj Herseh Leopoldine - kas.. 
Schrammek Christine kaj Andersch Hermine- 
kontrol.. Lang Erna, Lindner Math, kaj Fritz 
Marie-konsil . Moritz Frieda kaj Hanakam Huns- 
ekskursestroj. La kunvenoj okuzos eiun mer- 
kredon 19.- 21. h en la komerclernejo Schrem- 
mer. — „E.-goc. Dnnubio“  aranĝis la 7. februaro 
„vesperen de verda bonhumoro“ kun rakont- 
ado de anekdotoj. humoraj deklamajoj, kantoj 
kaj muziknj prezentajoj. S-ro Smit el Haag 
öeestis kaj ĝojigis la kunvenintojn per sia 
riĉa kaj sprita humoro, rikoltinte bruegan 
aplaudon. — La 21. marto „Granda Beet
hoven-Soleno“. okaze de la 100 jara datreveno 
de la morto de 1’ iama komponisto, kun lum- 
bildoj, kantoj kaj muziko. Venu multnombre 
kaj ĝustatempe, ĉar oni komencos precize je 
la 19 h. — 15 div. E.-gazetoj estas ĉiam je 
dispono de la vizitantoj. „E.-Laboristaro 
kristana de Aüstrio“ komencis novan kurson 
en Floridsdorf, Briinnerstraße 2°. Gvid. Bischof. 
Josef-soleno en la bazihko Maria Treu. Wien. 
VIII., Piaristeng., la 19. marto je la '/,8 h 
vesp. E.-tekstoj aĉeteblaj antaŭ la preĝejo. 
P. Franz Mestan informas nin pri E.-propa- 
gand - kunveno en Ursulinerkloster. XVIII.. 
Gentzg. 18. Parolos: Prof. Tauchmann pri 
„ldealoj de E.‘ ; Smital „La praktika flanko 
de E.“ ; P. Mestan „E. kaj la katol. eklezio“. 
Gastoj (nur inoj) estas bonvenotaj! — „E.- 
grupo de Naturamikoj“ : Parolado: La 19. 
aprilo „Venezia“ de Ĉech; ekskursoj : 20. marto 
Hohe Mandling. 27. marto .Julienturm. 3. aprilo 
„Fuchsjagd1. 10. aprilo Mostalm au por ski- 
veturantoj Gleinalp-regiono, 17. aprilo Ma* 
zocha per aparta trajno (Paskoj) au al Wiener- 
wald.

A p h f i i n n !  Durohgebrannte Radioröhren nicht MI/IILUliy i  wegwerfen, werden durch neues
Regenerierungsverfahren wieder gebrauchsfähig

wie neue.
Große Ersparnis I

Radiow erkstätte „ESPERANTO“ ,
WIEN, IV., Wiedner Hauptstraße 51, Tel. 5S-9-&;.
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Esperantaj lernolibroj kaj
vortaroj de

D-ro Emil Pfeffer
Ehperunto In 10 rnterrichtSHtundon. Kun elpft- 

rolo, gram atiko, ekzercoj, poemoj traduk- 
Slosilo ktp. Por meininstruo kaj kursoj.

Erstes Esperanto-Lesebuch für Anfänger und 
Kurse. K lektita prozo kaj poezio kun laü- 
vorta germanft interlinia traduko kiel ankaü 
lingvftj kaj literaturaj klarigoj. — Sereado 
en vortaroj superfiua!

Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Enhav&s Clujn 
de la Akftdemio akeeptitajn vortradikojn kiel 
ankaü  la plej koimin-uzajn fakesprimojn.

Sprechen Sie Ruperanto ( Knkonduko eil la 
Esperantau konversacion.
Clu Tolumo po Km. —.*25, 2 kĉ.f 40 groAoj.

W ö rt e rbu ch Deutseit- Espetan io. Cirkau 2i>0 pafr<>j 
da  teksto  kun pli ol 20.000 germ aiiaj vortoj 
kaj 30.000 tradukoj. K varobla nuin. ttm . 1.—

Einführung in die Esperanto-Handelskorrespon
denz. Esperanta komeroa korespondo.

Rin. —.50
Postulu NCnpu&an prospekton kun prov-paĝoj

de
Tagblatt-Bibliothek, Wien I., Wollzeile 22.

Kie oni renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
(oficejoi Radetzkystr. 6/111, Vereinsheim 
(kunvenejo) „Pustete“, Sporgasse 28, Do (j) 
20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub iLaborista klubo). Südtiroler 

Platz. Hotel Sonne. Po (Ĵ) 20—22 h.
Esperanto-Klub. Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte. Mi (me) 20 — 22 h
Wien.

AüstriaKatolika Ingo Esperantista, I., Freyung6 
(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.

1. Wiener Esp.-Verein. I., Schellinggasse 7, 
Schellingbof, Fr. (v) 19 30 h.

Austria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 
gasse 3, Hochparterre; Do fj), 19 — 21 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 3, Di (m) 17-19 h.

„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen
cafe), Do (ĵ) 19 —22 h.

Esp. laboristaro kristana de Aŭstrio, VI., 
Gumpendorferstiaße 39. Do (j); XII.. Tivoli
gasse 88. Mo (1); XV.. lieingasse 22, Mi 
(me); XVI., Rückertgasse 9. F (v> <‘iam je 
la 19 a.

Esp.-societo. „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Elsahot. Mo (1) 19—23 h.

Esperanto Bücherstelle d Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft. VI!.. Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoj): Täglich 18 —19’30 h.

Esp.-Bildung8verein „Supren“, VII., Kaiser
straße 121, Cafe. Fr (v) 18-21 h.

Bohema Kiubo Esperantista. XV., Turnerg. 9. 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h.

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger B ürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16 —19 h. 

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII.. Kreuzgasse 34. 
Cafe Hildebrand. Do (j) 19‘30 h.

Rekomendindaj flrmoj.
E. signifas, ke oni parolas E.-on.

Graz.
Cafe =  kafejo:

„Post“, I. Häring, Neutorgasse.
Korneuburg.

Bäckerei =  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.

Das beste u. b i l l i g s t e  Esperanto-  
l ehr buch  für j e d e r m an n :

ESPERANTO
Sprech- und Übungsbuch für Schule 
und Haus von Direktor Sctiamanek. 

Lektor Dir Esperanto.
3. Auflage. Preis M — -80. S !•—.

Glänzend besprochen!
In tansenden Exemplaren verbreitet!

Paulus-Verlagsanstalt
• •

Graz. (Österreich!.

Tre produklpova
Fortepian-konstrukciejo

Anton Pappenberger
fond. 1 9 1 2  Korneuburg ui. n-o <s 

fabriko kaj monlrejo:
H o v e n g a s s e  4

Specialfabrikajoj lau propraj modeloj 
por forlepianoj kaj pianoj.

Plej moderna konstrukciado kun fand- 
fera resonilportilo, krucitaj kordoj, 
kupraj baskordoj, moderigilo, agrafoj. 

Atentu revendisloj!

s
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E S P E R A N T O - L I T E R A T U R O
B ennem ann, P au l. Tra la  M ondo. InternHCia 

Lcgolibro. 1. P o r  k o m e n c a n t o j .  3a eld. 96 
pa&oj. 19X6. 8 2*50
II. P o r  p r o g r  e s i n t o j .  Kun aldono de 4 kom- 
ponaĵoj. 14 4 paftoj. 1922. S. 3*75

— Intornaoia K antaro. 64 popolkantoj el 26
landoj. Kun 3 famaj koncertanoj. Tekstaro. 8 r —

------ Muzika eldono. Broŝurita 8 3*40
------ -------------- Bindita 8-510
D iotter le , P rof. Dr. Job. La V endreda K lubo.

11 diveraaj orginalai artikoloj. 1921. 115 paftoj.
8 410

F orge. Jean A bism oj. Romano originale vcrkita. 
1923 150 pafcoj. Brosurita 8 510. Bindita 8 7*65

— S a lteg o  trana jarm iloj. Romano originale
verkita. 192 paĝoj. 1924. Bindita 8 8*60

Luyken. H. A Stranga heredaio. Romano 
originale verkita. 1922. 320 paĝoj. BroAurita 8 9*35 

------  — — Bindita 8 12* —
— P r o l  tar Romano el la an tik va Babela historio.

1924. 304 paftoj. Bindita 8 12 —
P rivat. E d m o n d H isto r io  de la  lln g v o  E sp er 

anto. Deveno kaj komeneo 1887—1900. 2a eldono 
1928. 74 paftoj. Kartonita 8 2*70

— V ivo  de Zam enhof. Kun portreto de d-ro L. 
L. Zamenhof. 1923. 109 pa£oj. K artonita 8 4*25

------  ------  Bindita 8 6*—
W a g n a l l s  M abel .  Palaoo de Danfcero. Rakonto 

pri Madame la Pompadour. Traduki.s el la angla 
originale de Kdw. 8. Pavaen. Luksa tolbindaĵo

8  10, —

INTERNACiA M0NDLITERATUR0
Vol. l. G oethe. Hennano kaj Doroteo. ( K ü s t e r -  

I H e t t e r l e .)
Vol. 2. N lem o jew sk i Legendoj. (K ühl.)
Vol. 3. T urgenew . Elektitaj Noveloj. ( J i e x i n . )  
Vol. 4. Raftbe. I*sl nigra galero. (W icke.)
Vol. 5. H ildebrand. El la Camera obacura. (Mets.) 
Vol. 6. Irv in g . El la 8kizlibro. (Elvin.)
Vol. 7. C b am iito . La m irinda historio de Petro 

8ehleinihl. ( W ü s t e r .)
Vol. 8. Stam atov . Nunteinpaj rakontoj.(Ä><?*tano/7.) 
Vol 9. Balom  A lehem  P ereo . Hebreaj rakontoj. 

(M ubnik.)
Vol. 10. Pu>kin. Tri noveloj. (F i i e r .)
Vol. 11—12. A rldm a. Deklaraeio. ( T o o g v u .)
Vol. 13. Poe. 8es noveloj. (M ilward )
Vol. 14. B&lz&o. La firmao de la kato, kiu pilk- 

ludas. (B e n o it.)
Vol. 15. Doro>eviĉ. Orientaj f&beloj. (Kohlov.)
Vol. 16. S ien k iew io z . Noveloj. ( Z a m e n h o f . )
Vol. 17. B trlndberg, A u g u st. Insulo de feliOuloj. 

fO. F r o d e .)
Vol. 18. Bertr&na, P rudenci. Barbaraj poeziajoj. 

Josafat. ( J .  G . C a s a s .)
Vol. 19. Sim uuovir, D inko. Ano de l ringludo.

( F .  J a n j i t . )
Vol. 20. Eckhoud, G eo rg es. Servokapahla. Mar

cus Tybout. (/,. Iterj/iers ) en preparo.
La kolekto eatas daürigata.

Prezo po vol. 8 2*70; po 5 vol. lau elekto 8 10*20.
Prezo de duobla volumo 8 4*25.

F e r d i n a n d  H i r t  A S o h n ,  E s p e r a n t o - F a  ko, Leipzig: .  Saiomonstr. 15
Deponejo kaj Ekspedejo por Austrio kaj Hungarlando:

R u d o l f  F o 1 t a n e k,  W i e n ,  I . ,  B a 1 1 g a s s e N r .  6” .
proksime Oe 8tephansplatz
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser’sche Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache
_ ■ £ «  | » e i * a  s s  t  «
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Esperanto-Deutsche Sprach-Bibliothek von Dr. E. Pfeffer ausgewiihlte Esp.-
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Posedanto, administranto. eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 246 
Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek. Wien III, Steingasse 25.


